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טיבג הינו תכשיר הורמונלי המיועד לטיפול בגידולים חקלאיים, לוויסות תהליכים פיסיולוגים 

ומורפולוגים רצויים בחלקי הצמח השונים.

לאחר התייבשות התרסיס ע’’ג העלווה המרוססת.מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

הוראות שימוש:

כמות התכשיר מועד הטיפולהמטרההגידול 
ל-100 ליטר מים

תוספת משטח 
ואחרים 

בריכוז מנפח 
התרסיס

הדרים: 
מינאולה

הארכת עונת 
הקטיף

אוקטובר
12.5-5 סמ’’ק
 )2 – 5 חלקי 

מיליון ח"פ(

 L-77
0.05-0.025%

אשכולית 
אדומה, 

סטאר רובי, 
אשכולית 

לבנה, מרש, 
שמוטי

הארכת עונת 
הקטיף

אוקטובר עד דצמבר
25 סמ’’ק

)10 חלקי מיליון 
ח"פ(

טיבולין 
 0.025%

או טיבולין 
 0.025%
+ חומצה 

זרחתית 0.1%

פומלית
עיכוב שינוי 

הצבע הירוק 
בפרי

סוף הקיץ – סתיו. 
הטיפול הראשון יבוצע 

לפני שבירת הצבע

12.5 סמ’’ק 
)5 חלקי מיליון 

ח"פ(

טיבולין 
0.025% או 
 B טריטון י
 +  0.025%

חומצה 
זרחתית 

 L-77 0.1% או
0.04% או שמן 
קיצי )ויטול( 

1.25%

אור, מור, 
וינולה

הגברת חנטה

ריסוס בודד: שיא 
פריחה או 

שני ריסוסים:
א. מחצית פריחה
ב. שבועיים אח״כ

125 סמ’’ק 
)50 חלקי מיליון 

טיבולין ח"פ(
0.025% 62.5 סמ’’ק 

)25 חלקי מיליון 
ח"פ(

וינולה
הפחתת 

קמטת
אמצע עד סוף אוגוסט

25 סמ’’ק
)10 חלקי מיליון 

ח"פ(

טיבולין 
 0.025%
+ חומצה 

זרחתית 0.1%

80% פריחההגברת חנטהאפרסמון
75 סמ’’ק

)30 חלקי מיליון 
ח"פ(

X-100 טריטון
0.025%

כמות התכשיר מועד הטיפולהמטרההגידול 
ל-100 ליטר מים

תוספת משטח 
ואחרים 

בריכוז מנפח 
התרסיס

גפן

פרלט

דילול 
האשכול 
והגדלת 

הגרגר

ריסוס ראשון: בגמר 
חנטה 

ריסוס שני: 10-7 ימים 
לאחר מכן 

ריסוס שלישי: בהתאם 
לצורך

100-75 סמ”ק
 )30 - 40 חלקי 

מיליון ח"פ(

X-100 טריטון
0.025%

סולטנינה

דילול 
האשכול 
והגדלת 

הגרגר

ריסוס ראשון: ב-50% 
פריחה

ריסוס שני: ב-70%-80% 
פריחה

37 סמ’’ק 
)15 חלקי מיליון 

ח"פ(

ריסוס שלישי: בפריחה 
מלאה

ריסוס רביעי: בגמר חנטה 
3-2 ריסוסים נוספים 

במירווחי זמן של 6-4 
ימים בהתאם לצורך

75 סמ’’ק 
)30 חלקי מיליון 

ח"פ(

פרחים: 
גיבסנית 

גזומה
הארכת גבעול

ריסוס ראשון: יינתן בשלב 
הופעת ענפי פריחה 

באורך 5 - 7 ס’’מ 
ריסוסים נוספים: יינתנו 
מדי 14-7 ימים בהתאם 

לעוצמת הצימוח, בגובה 
40-30 ס’’מ ועד לשלב 

של ענפי פריחה

1200-600 סמ’’ק 
)500-250 חלקי 

מיליון ח"פ(
בהתאם לעוצמת 

צימוח ענפי 
הפריחה

ביו-פילם 
0.05%

פלוקס 
זן 

ברייט-איי
הארכת גבעול

טיפול סתווי: ריסוס 
ראשון מיד לאחר 

הקיטום. ריסוס שני: 
לאחר 10 ימים

250-125 סמ’’ק
)100-50 חלקי 

ביו-פילם מיליון ח"פ(
0.05%

  BB-5 או
0.2%

טיפול חורפי: ריסוס 
ראשון עם גמר הקטיף או 

מיד לאחר הגיזום. 
ריסוס שני: לאחר 10 

ימים

100-75 סמ’’ק
 )40-30 חלקי 

מיליון ח"פ(

ליאטריס
שבירת 
תרדמת 
פקעות

לפני שתילה
350 סמ’’ק

 )140 חלקי 
מיליון ח"פ(

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס':  93/ה"צ/1256. מס' או"ם:  1993. 

מווסת צמיחה בהדרים, באפרסמון, בגפן ובפרחים

Tivag  / טיבג  / تيڤاچ
 תרכיז נוזלי מכיל: 40 גרם בליטר  Gibberellic Acid )כל 25 סמ’’ק טיבג מכילים 1 גרם חומר פעיל(
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